
SANPROBI® IBS krople
PRODUKT BEZGLUTENOWY
SUPLEMENT DIETY

SANPROBI® IBS – SUPLEMENT DIETY
SANPROBI® IBS – uzupełnia codzienną dietę o bakterie probiotyczne L. plantarum 299v – składnik mikrobioty jelitowej.

SKŁADNIKI:
nośnik - triglicerydy średniołańcuchowe (MCT); L. plantarum 299v (zawiera substancję wypełniającą – maltodekstrynę), 

nośnik - olej roślinny (masło Shea), emulgator – mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

*CFU – jednostka tworząca kolonię

**AFU – aktywne jednostki fluorescencji (PN-ISO 19344)

Najlepiej spożyć przed końcem: data podana na dolnej powierzchni opakowania. Butelkę przechowywać szczelnie 

zamkniętą w temperaturze nie większej niż 25°C (najlepiej 18–25°C), w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W produkcie nie wykryto kazeiny (granica wykrywalności 0,06 mg/kg), alergennych białek mleka (granica wykrywalności 

0,05 mg/kg), β-laktoglobuliny (granica wykrywalności 2,0 mg/kg).

Na dnie buteleczki może być widoczny osad, który występuje naturalnie i nie wpływa na jakość produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut 

zróżnicowanej diety.

SPOSÓB UŻYCIA:
Dzieci po ukończeniu 1. roku życia do 3. roku życia:

5–10 kropli dziennie (5–10 miliardów CFU* lub AFU**)

Dzieci po ukończeniu 3. roku życia do 12. roku życia:

10 kropli dziennie (10 miliardów CFU* lub AFU**)

Dorośli i dzieci po ukończeniu 12. roku życia:

10–20 kropli dziennie (10–20 miliardów CFU* lub AFU**).

Przed każdorazowym użyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, dokładnie wymieszaj produkt, wstrząsając 

energicznie butelką nie krócej niż 10 sekund. Krople można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub przed 

podaniem rozpuścić w płynie (woda, mleko, sok owocowy) o temperaturze pokojowej, poniżej 25°C. Produkt 

przyjmować w trakcie lub zaraz po posiłku.

Po pierwszym otwarciu produkt należy przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze poniżej 25°C (najlepiej 

18–25°C) i spożyć w ciągu 30 dni.

W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI® IBS krople wraz z rozpoczęciem przyjmowania 

antybiotyku i kontynuowanie suplementacji przez 10 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

Produkt bezpieczny dla dzieci powyżej 1. roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących, a także osób z zaburzeniami 

układu odpornościowego.

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
Wyprodukowano we Włoszech dla Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kurza Stopka 5/C

70-535 Szczecin

tel. +48 91 8123804, fax +48 91 8123805,  

e-mail: kontakt@sanprobi.pl,

www.sanprobi.pl

OPINIA:

SANPROBI IBS krople posiada pozytywną opinię Instytutu 

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” nr 2/DJW/2022.

Wyprodukowano we Włoszech dla Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin, tel. +48 91 8123804, fax +48 91 8123805,  

e-mail: kontakt@sanprobi.pl,

www.sanprobi.pl

W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie SANPROBI® IBS krople wraz z rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku i kontynuowanie suplementacji przez 10 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.

Produkt bezpieczny dla dzieci powyżej 1 roku życia, kobiet w ciąży i matek karmiących, a także osób z zaburzeniami układu odpornościowego.
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